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Cost de manteniment de l’edifi ci

1  2    

Programa ordenat i fl exible
A nivell de distribució de programa, la claredat de les circulacions i les múltiples connexions possibiliten diferents distribucions en el conjunt de l’edifi ci. Per altra banda, la situació 
perimetral i regular de les sales de programa tancat, facilita la seva ampliació o divisió interior segons les necessitats del programa.

Sistema constructiu dual
L’edifi ci es concep com a continent (estructura fi xa e invariable) i contingut (elements 
lleugers i modifi cables). Així, es combina la construcció tradicional, de caire pesat 
i sistemes de fraguat, amb la construcció moderna i tecnològica, de caire lleuger i 
sistemes de muntatge en sec. 

U( façana) = 0,24 W/m2K 
reducció del 50% segons CTE

Fulla interior de façana amb blocs 
de termo-argila, que aporten un 

alt aïllament.
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Estimació: 1,5% anual del cost de construcció

Estimació: 1,5% anual del cost de construcció

Programa funcional

Pressupost de l’obra

Perímetre poligonal 
El perímetre poligonal de l’edifi ci es regularitza en les 

geometries interiors, deixant els dos angles oberts 
mirant a les Rondes i al paisatge. 

La coberta, la cinquena façana
Les instal·lacions s’enretiren de façana per 

minimitzar la presència visual des de l’entorn. Es 
proposen cobertes verdes i terrasses transitables. 

Espais de circulació fl uids 
La geometria irregular de l’edifi ci és absorbida pels 

espais fl uids de circulació mentre que els espais 
tancats mantenen una geometria regular.

L’orientació del programa 
Els espais de circulació s’orienten a sud i s’atemperen  
per sistemes passius bioclimàtics. El programa tancat 
es situa a la façana nord, on la llum és més agradable 

per treballar.

L’estructura i els paraments
L’estructura tradicional i econòmica de lloses i pilars 

de formigó, es combina amb sistemes lleguers de 
construcció en sec.

Administració i gestió

Gimnàs i formació

Vestíbul, ord, briefi ng, armer, 
dotació, offi  ce

Vestuaris

Aparcament i detinguts

Arxiu i tir

1. Peça paviment fl otant i fi ltrant.

2. Suport regulable per a paviment fl otant.

3. Geotèxtil protector.

4. Capa de compressió de formigó e = 5 cm.

5. Aïllament tèrmic EPS e = 15 cm.

6. Làmina impermeable bituminosa.

7. Morter formació de pendents.

8. Llosa de formigó armat alleugerida.

9. Remat subestructura horitzontal: 
Tubular d’alumini reciclat 70 x 70 mm.

10. Xapa d’alumini reciclat ondulada 
microperforada.

11. Subestructura horitzontal: Perfi l “Z” 
d’alumini reciclat 70 x 20 mm.

12. Fixació subestructura façana: Platina 
“L” d’alumini reciclat.

13. Subestructura vertical: Tubular 
d’alumini reciclat 70 x 70 mm.

14. Protecció marc fi nestra singular: Xapa 
plegada d’alumini reciclat. 

15. Marc fi nestra singular: Fusta CLT.

16. Fusteria de fusta.

17. Protecció Solar fi nestra singular: 
“Screen” vertical.

18. Pre-marc fi nestra: Tubular d’acer 
galvanitzat amb trencament de pont 
tèrmic.

19. Panell semi-comprimit de ciment 
reforçat amb fi bres naturals.

20. Aïllament a base de llana de roca: e = 
10 cm.

21. Fulla portant de la façana: Termoargila 
e = 19 cm.

22. Trasdosat de plaques de guix interior 
per al pas d’instal·lacions.

23. Dintell fi nestra de formigó armat in situ 
amb encofrat ceràmic.

24. Remat zòcol de formigó-protecció 
cambra ventilada: Xapa plegada d’alumini 
reciclat

25. Zòcol de formigó.

26. Aïllament tèrmic.

27. Mur de contenció.

28. Graves drenants

29. Tub de drenatge PVC

30. Impactodan

Llegenda constructiva

Planta tercera (+11,00m)

Planta segona (+7,50m)

Planta primera (+4,00m)

Planta baixa (+0,00m)
+152,50m

Planta soterrani 1 (-3,05m)

Planta soterrani 2 (-7,45m)

1-400
Planta soterrani 3 (-10,40m)
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Bateria de  plantes
1-400

0.1 Vestíbul d’accés, 0.2 Espai d’acollida, 0.3 
Sala de primers auxilis, 0.4 O.R.D, 0.5 Zona 

d’espera, 0.6 Serveis ús públic, 0.7 Decomissos 
i troballes, 0.8 Despatx annex, 0.9 Precintes 
i informes, 0.10 Despatx manteniment, 0.11 

Sala de reunió “briefi ng”, 0.12 Espai dotació 
material operatiu, 0.13 Armer, 0.14 Espai previ 

d’espera, 0.15 Sala descans agents i offi  ce

1.1 Ofi cines tècniques específi ques 1: EATOS, PDP, 
GDU, 1.2 Ofi cines tècniques específi ques 2: EDUMS 

+ magatzem, 1.3 Ofi cina sergents i caporals,
1.4 Tatami, 1.5 Magatzem i suport tatami,

1.6 Teòrica polivalent 1, 1.7 Teòrica polivalent 2, 
1.8 Teòrica polivalent 3

-1.1 Vestuaris masculins, -1.2 Vestuaris femenins, 
-1.3 Vestuaris comandaments,

-1.5 Vestuaris neteja, -1.6 Magatzem neteja

-2.1 Aparcament, -2.2 Espai manteniment,
-2.3 Area de detinguts

-3.1 Galeria, -3.2 Sala amb simulador,
-3.3 Aula annexa tir, -3.4 Magatxem tir, -3.5 Arxiu

2.1 Zona administrativa, 2.2 Zona d’ofi màtica,
2.3 Sotsinspector UVF, 2.4 Sergents i caporals UVF, 

2.5 Ofi cina tècnica UVF, 2.6 Gimnàs

3.1 Intendent, 3.2 Inspector, 3.3 Sotsinspector,
3.4 Col·laborador 1, 3.5 Col·laborador 2,

3.6 Sergent organització, 3.7 Caporal d’staff ,
3.8 Sala de reunions 1


